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DEZVÃLUIRI
Grupuri sanitare
infecte, un grajd ce
stã sã cadã, chiar pe
terenul de sport,
unitate ºcolarã pe
jumãtate tencuitã,
resturi menajere ºi
buruieni uscate aruncate la câþiva metri de
clãdirea care-ºi va
primi elevii, toate
acestea le-am gãsit la
ºcoala din satul Secui,
comuna Teasc. Culmea este cã în curtea
acestei ºcoli a fost
organizatã petrecerea
dedicatã Zilelor comunei Teasc, autoritãþile
locale neavând nicio
problemã, se pare, cu
mersul nefiresc al
lucrurilor de aici.
de Octavia Hantea

La Teasc, mizeria þine
cu zilele în sãrbãtoare
dul în care edilii au asigurat
restul lucrurilor ce þin de organizare.

În faþã scena,
în spate buruieni
cât gardul ºi un
munte de gunoaie
Exceptând rânduiala unei
asemenea petreceri câmpeneºti, altele sunt lucrurile mult

mai grave din acest sat. În mai
puþin de o lunã, elevii din Secui vor începe ºcoala ºi sperãm
cã nu în condiþiile pe care leam gãsit în acest sat. Mai sperãm cã autoritãþile vor pune la
pãmânt grajdul din curtea unitãþii ºcolare înainte ca acesta sã
facã victime în rândul elevilor.
Buruienile sunt peste tot ºi pe
alocuri mai înalte decât gardul.
Acolo unde el existã. Poarta ce

dã în curtea ºcolii este mâncatã de ruginã ºi cârpitã pe alocuri. Clãdirea care îºi va primi
elevii pare a fi în curs de renovare, partea din spate a locaþiei fiind pingelitã ºi sufocatã
de gunoaie. De resturi aruncate la câþiva metri de unitatea
ºcolarã. Asta, în timp ce în partea din faþã a clãdirii, în frunte,
cum se spune popular, artiºtii
încingeau spiritele.

A

u strãzile neasfaltate,
unitãþile ºcolare într-o
stare deplorabilã, buruieni cât vezi cu ochii, dar asta
nu-i împiedicã sã aloce sume de
bani pentru distracþie! Pentru
distracþia omului de rând care
se mulþumeºte cu puþin sau cãruia i se iau ochii cu un grãtar
pe care sfârâie micii îmbâcsiþi
de praf ºi cu o tarabã de unde-ºi
pot cumpãra... mai nimic. Vorbim despre autoritãþile locale
din comuna Teasc, care, sãptãmâna trecutã, au organizat zilele comunei în curtea ºcolii din
satul Secui.

Cântec, joc ºi voie bunã la o ºcoalã într-o rânã

Clãdirea
ºcolii pe
jumãtate
tencuitã

Grãtar îmbâcsit
de praf, OPC-ul
este în vacanþã
Spunem cã au organizat întrucât aºa au promovat domniile
lor aceastã idee. Sau dacã marfa vândutã dintr-un microbuz,
amintind aici mici ºi alte „bunãtãþi” puse pe grãtar, butoaiele de bere aruncate în bãtaia
soarelui, trei- patru umbrele cu
mese ºi o singurã tarabã cu ceva
chinezãrii, înseamnã organizare, acest lucru þine strict de felul în care autoritãþile aleg sã se
gospodãreascã. Cum în zonã nu
a ajuns nicio echipã OPC Dolj,
comerþul cu mici îmbâcsiþi de
praf a mers foarte bine, berea la
pahare de plastic reutilizate fiind ºi ea cãutatã de clienþi. Partea bunã a acestui eveniment a
fost prezenþa artiºtilor de muzicã popularã, pãcat fiind de mo23 - 29 august 2017

Gunoaiele dau culoare curþii ºcolii

Grajdul muribund din incintã

Grupuri
sanitare
infecte

Grupuri sanitare
infecte
Culmea este cã primarul ºi
viceprimarul au avut parte ºi de
vizita anumitor persoane „de la
centru”. Dacã aceste oficialitãþi
ar fi depãºit perimetrul scenei
ºi ar fi dat un simplu ocol ºcolii
din Secui, s-ar fi sufocat cu de
toate. ªi dacã ar fi avut curajul
sã intre în clãdirea unde se gãsesc grupurile sanitare, pentru
cã da, îþi trebuie mare curaj sã
treci acest prag, nu ºtim dacã
primarul ºi viceprimarul ar mai
fi fost felicitaþi pentru modul în
care percep ideea de gospodãrire a localitãþii. Probabil, vor
spune cã mai e ceva timp pânã
începe ºcoala ºi cã lucrurile nu
vor rãmâne aºa împuþite. Dar,
domnilor edili, este clar cã în
anul ºcolar 2016-2017 aceºti
elevi au învãþat în aceste condiþii mizere. Au folosit chiuvete
ºi WC-uri care îþi mutã nasul,
asta dacã reziºti sã stai în mirosul din acea încãpere.

Apel cãtre primar
ºi viceprimar
Cât despre autoritãþi ºi pãrerea lor faþã de cele constatate,
de aceastã datã nu am mai sunat pe nimeni. Am vãzut prea
multe acolo pentru a auzi cã atât
au putut, referitor la organizare. ªi nici de scuze nejustificate
nu mai este vreme. Domnilor
edili, v-aþi plâns câteva luni cã
nu aveþi buget. A venit bugetul,
dar iatã cã altele vã sunt prioritãþile. Faceþi ceva pentru educaþia copiilor din Secui! Purtaþi
discuþii cu pãrinþii ºi cãutaþi soluþii pentru ca micuþii sã se dezvolte mãcar la limita decenþei!
Organizaþi ºi zilele comunei, nu
zice nimeni cã nu, dar fãceþi-o
responsabil ºi gândindu-vã la
starea de sãnãtate a celor care
participã la un astfel de eveniment! Formaþi echipã în cadrul
primãriei ºi întocmiþi proiecte
care sã asigure dezvoltarea ruralã!
www.indiscret.ro
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ADMINISTRAÞIE

Noul ”Oblemenco”,
aproape gata
Compania Naþionalã de Investiþii anunþa, în
urmã cu o lunã, cã lucrãrile la noul stadion de
fotbal al Craiovei sunt realizate în proporie de
95 la sutã ºi cã recepþia ar putea începe la
finele lunii august. Cum termenul se apropie,
reprezentanþii companiei au livrat pe facebook
informaþia despre o „vizitã de lucru” preliminarã demarãrii recepþiei care va începe în perioada urmãtoare. Cel mai probabil, dupã montarea
gazonului, episod care, potrivit CNI, va avea loc
în zilele urmãtoare.
rabile (cod galben de canicude Nicuºor Fota

R

eprezentanþii CNI spun
cã numai condiþiile meteo nefavorabile au întârziat demarararea montãrii
gazonului, care urmeazã sã înceapã însã sãptãmâna aceasta.
„Vizitã de lucru înainte de recepþia la terminarea lucrãrilor la
noul «Ion Oblemenco»! Astãzi
am efectuat o vizitã de lucru în
Craiova, la stadionul «Ion Oblemenco», împreunã cu membrii
Jandarmeriei Dolj ºi cu reprezentanþii Federaþiei Române de
Fotbal (FRF). Vizita a avut
drept scop stabilirea unor aspecte tehnice cu privire la organizarea recepþiei lucrãrilor, care
va putea fi demaratã în perioada imediat urmãtoare. În plus,
în cadrul vizitei de lucru am clarificat ºi aspecte cu privire la
omologarea arenei sportive. De
altfel, cu aceastã ocazie, constructorul vine cu veºti bune
pentru suporterii olteni, declarând cã prognoza meteo pentru
aceastã sãptãmânã permite demararea procesului de montare
a gazonului. Menþionãm faptul
cã procesul de montare a gazonului a fost puþin întârziat din
cauza condiþiilor meteo nefavowww.indiscret.ro

lã)”, se aratã în postarea Companiei Naþionale de Investiþii.

Genoiu: Inaugurare
în octombrie!
Trebuie spus cã, luna trecutã,
tema inaugurãrii arenei din Bãnie a generat un mic scandal
dupã ce primarul Mihai Genoiu s-a arãtat reticent sã înainteze o datã certã pentru finalizarea investiþiei. Dupã ce subiectul s-a încins pe facebook, edilul ºef s-a deplasat la Bucureºti,
„în documentare”, avansând
apoi un nou termen pentru deschiderea arenei, luna octombrie
a acestui an. „Astãzi, am fãcut
o deplasare la Bucureºti pentru
a avea întrevederi cu mai mulþi
factori de decizie în ceea ce priveºte stadionul de fotbal. Astfel, dupã o documentare mai
exactã, pot spune cã data recepþiei a fost stabilitã în septembrie.
În prezent, mai e de lucru la
peluza Nord (care se va încheia
în trei sãptãmâni), la interioare
ºi la terenul de joc. Am fost asigurat, de asemenea, cã FRF va
omologa stadionul foarte repede, în doar douã zile. Astfel,
meciurile ar putea sã se joace
pe «Oblemenco» în octombrie.
Desigur, licitaþiile pentru hotel

ºi restaurant se pot întinde pânã
anul viitor, dar aceste funcþiuni
nu au rolul de a întârzia ºi competiþiile sportive. În acelaºi
timp, primãria va demara acþiunea de preluare a stadionului
imediat dupã ce CNI va finaliza recepþia”, preciza la mijlocul
lunii trecute primarul Mihail
Genoiu, tot într-o postare pe facebook. Noul anunþ al CNI pare
sã-i dea dreptate, autoritãþile
având, teoretic, timp sã efectueze recepþia ºi procesul de predare-primire a arenei între CNI
ºi municipalitatea craioveanã.
Potrivit datelor furnizate de
CNI, stadionul va avea
27.001,42 mp suprafaþã construitã la sol, 54.159,96 mp suprafaþã desfãºuratã, 7 nivele

(P+6E, 50,14 m înãlþime) ºi o
capacitate de 30.983 de locuri în
tribune pentru spectatori, dupã
cum urmeazã: 232 de locuri pentru persoane cu dizabilitãþi în
scaune cu rotile, inclusiv însoþitori; 350 de locuri pentru reprezentanþii mass-media; 2.368 de
locuri pentru spectatori VIP, din
care 440 de locuri în loje; 28.033
de locuri pentru public. Este vorba despre un obiectiv de investiþii cuprins în ”Programul naþional de construcþii de interes
public”, subprogramul ”Complexuri sportive”, derulat de
Ministerul Dezvoltãrii Regionale, Administraþiei Publice ºi Fondurilor Europene (MDRAPFE)
prin Compania Naþionalã de Investiþii (CNI – SA). CNI susþi-

ne, de asemenea, cã a fãcut economie pe parcursul lucrãrilor la
stadion, costul acestuia fiind calculat la aceastã datã la
239.979.000 lei (52.656.000
euro), incluzând TVA, faþã de
241.634.000 lei, suma estimatã
iniþial. Asta în ciuda numeroaselor modificãri operate pe parcursul execuþiei la proiectul iniþial. „Necesitatea revizuirii acestora a apãrut în urma implementãrii soluþiilor optimizate ºi
adaptate la situaþia din teren, dar
ºi pentru a se rãspunde cerinþelor pentru asigurarea condiþiilor
necesare desfãºurãrii competiþiilor sportive de nivel FIFA,
UEFA Champions League ºi
UEFA Europa League, FRF –
Liga I ºi a altor competiþii interne de fotbal sau meciuri de rugby cu public naþional/de peste
hotare, în variantele Rugby League City ºi Rugby Union. Modificãrile faþã de conceptul iniþial includ: numãrul de niveluri
(P+6E faþã de P+M+4E prevãzute anterior); introducerea unui
inel perimetral pentru rezolvarea problemelor de acces ºi evacuare a publicului în situaþii de
urgenþã, potrivit avizului ISU,
ceea ce a mãrit suprafaþa construitã cu 7.000 mp; amplasarea
a 4 studiouri outdoor la ultimul
nivel al clãdirii, cu vizibilitate
180 de grade ºi unghi de filmare corespunzãtor; mãrirea adâncimii de fundare ºi creºterea numãrului de piloþi foraþi, din cauza pânzei freatice ridicate – fapt
constatat în urma studiului geotehnic de detaliu, efectuat dupã
demolarea vechiului stadion Ion
Oblemenco”, dupã cum preciza, într-un comunicat, Compania Naþionalã de Investiþii.
23 - 29 august 2017
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ADMINISTRAÞIE
de Marielena Popa

azoductul va avea 529
de kilometri de conductã pe teritoriul þãrii
noastre, va traversa 11 judeþe,
79 de localitãþi ºi circa 20.000
proprietãþi private. Va intra în
România prin Giurgiu, va trece
prin Ilfov, Argeº, Vâlcea, Gorj,
Hunedoara, Timiº ºi va ieºi în
Ungaria prin Nãdlac.
În judeþul Vâlcea conducta va
trece prin Drãgãºani, Suteºti,
Guºoeni, Mãciuca, Tetoiu, Zãtreni, Grãdiºtea, adicã pe aproximativ 4.000 de proprietãþi private.
Deja în aceste localitãþi Transgaz poartã negocieri avansate
cu proprietarii de terenuri, însã
mulþi dintre aceºtia nu sunt
mulþumiþi de indemnizaþiile sau
despãgubirile oferite, pe când la
fel de mulþi considerã cã aceasta este pentru ei o oportunitate
nesperatã.

ªi în Vâlcea
conducta se va
intersecta cu situri
ºi arii naturale
protejate
Potrivit Transgaz, ”Traseul
conductei BRUA se va intersecta cu ºapte situri naturale protejate: Natura 2000, respectiv
Defileul Jiului (lungimea tronsonului suprapus: 0,542 km),
Nordul Gorjului de Vest
(13,916 km), Pãdurea Bolintin
(2,016 km), Strei-Haþeg (3,607
km), Coridorul Rusca MontanãÞarcu-Retezat (2,933 km), Râul
Timiº între Rusca ºi Prisaca
(0,739 km) ºi Valea Oltului In-

Gazoductul BRUA, un nou coridor european de
transport al gazelor naturale care va interconecta Bulgaria, Romania ºi Ungaria, va trece ºi
prin ºapte localitãþi din judeþul Vâlcea. Proiectul beneficiazã de finanþare europeanã nerambursabilã de aproape 180 milioane euro ºi ar
trebui finalizat în anul 2019. La începutul lunii
martie, ministrul energiei, Toma Petcu, declara
cã lucrãrile la gazoductul BRUA vor începe la
sfârºitul acestui an, iar conducta va fi funcþionalã în 2020, când ExxonMobil ºi OMV Petrom
vor începe extracþia gazelor naturale din Marea
Neagrã. Din cele aproximativ 680 de locuri de
muncã generate pe durata de construire a
BRUA, aproximativ 340 vor fi ocupate de forþa
de muncã din România.
ferior (1,288 km). De asemenea,
conducta se va intersecta cu
Geoparcul Dinozaurilor „Þara
Haþegului”, lungimea tronsonului suprapus fiind de aproape 52
de kilometri. Traseul conductei
este, de asemenea, limitrof ariilor naturale protejate Dealurile
Drãgãºaniului (30-50 m), Grãdiºtea Muncelului-Cioclovina
(63 m), Parcul Naþional Defileul
Jiului (65-240 m, pe o lungime
de aproximativ 2.500 m) ºi Lunca Timiºului (670 m)”.

Organizare de
ºantier la Guºoeni,
depozit de þeavã
la Zãtreni
”Vor fi amplasate 5 organizãri de ºantier ce vor urmãri tra-

Gazoductul
România-UngariaAustria se va opri
în Ungaria

seul conductei de transport
(Cãldãraru în Argeº, Guºoieni
în Vâlcea, Turcineºti în Gorj,
Bucova în Caraº Severin ºi
Recaº în Timiº). De la nivelul
fiecãrei organizãri de ºantier
urmeazã a fi operate pânã la 4
fronturi de lucru simultane. De
asemenea, în vederea depozitãrii temporare a segmentelor de
conductã vor fi organizate 10
depozite de þeavã, la Poeni (Teleorman), Corbu (Olt), Cherleºti
(Olt), Zãtreni (Vâlcea), Frasin
(Gorj), Jiu Paroºeni (Hunedoara), Pui (Hunedoara), Iaz (Caraº
Severin), Lugoj (Timiº) ºi Fântânele (Arad). În raportul de
mediu se precizeazã cã durata
de construire a secþiunii româneºti a BRUA este estimatã la
circa 2 ani ºi jumãtate (29 de
luni)”, a mai precizat Transgaz.

Iniþial, proiectul a prevãzut ºi
Austria. Însã, recent, Transgaz
a primit o scrisoare din partea
FGSZ – operatorul naional de
transport de gaze naturale din
Ungaria – , în care compania

anunþã cã gazoductul RomâniaUngaria-Austria se va opri în
Ungaria, dupã ce Consiliul de
Supraveghere al FGSZ a considerat cã dezvoltarea acestuia
cãtre statul austriac nu este eficientã din punct de vedere economic. Oficialii Transgaz spun
cã dezvoltarea proiectului
BRUA pe teritoriul României
rãmâne neafectatã chiar ºi în
urma acestui anunþ.

Publicitate

Închiriez spaþiu comercial de 145 mp interior +1
loc parcare + teren în faþã (80 mp terasã) în Rm.
Vâlcea, pe B-dul Dem Rãdulescu, nr 8.
Spaþiul dispune de o deschidere la strada principalã, închis cu tâmplãrie PVC cu geamuri termopan ºi dotãri precum încãlzire în podea, coº ºi
tubulaturã pânã deasupra blocului, trase fire
pentru panouri solare, alimentare cu apã, canalizare, grupuri sanitare delimitate, curent electric
trifazic, acces secundar, centralã termicã, pretabil
pentru orice tip de activitate.
Cost închiriere lunar 1.000 EURO.
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DEZVÃLUIRI

Licitaþia pentru
acest contract
a fost realizatã
”pe genunchi”

P

arlamentarul vâlcean
opineazã cã astfel se
produce o nouã amânare a termenului de finalizare a acestui tronson de autostradã ºi se demonstreazã
cã licitaþia pentru acest contract a fost realizatã ”pe genunchi”. Buican considerã cã
aceastã nouã amânare a celei mai importante autostrãzi
din România demonstreazã
faptul cã reprezentanþii PSD
tãrãgãneazã acest important
proiect al României. Parlamentarul liberal este de pãrere cã atâta timp cât licitaþia pentru acest contract, cât
ºi rezilierea acestuia de acum
câteva zile, a fost fãcutã sub
semnãtura unor reprezentanþi
ai PSD, întreaga responsabilitate pentru aceastã nouã
amânare a celei mai importante investiþii din infrastructura rutierã din România o
poartã PSD. Parlamentarul
www.indiscret.ro

de fiecare datã când reprezentanþii PSD de la Ministerul
Transporturilor s-au referit la
tronsoanele autostrãzii SibiuPiteºti, le-au menþionat doar pe
primele 5, tronsonul 6 (legãtura Râmnicului cu autostrada)
fiind de fiecare datã omis. Parlamentarul Cristian Buican
considerã cã loturile 5 (Piteºti
– Curtea de Argeº) ºi 6 (Râmnicu Vâlcea – Tigveni) din
aceastã autostradã trebuiau licitate în acelaºi timp, tocmai
pentru a garanta legãtura oraºului Râmnicu Vâlcea cu viitoarea autostradã, la nivel de
drum naþional reabilitat/modernizat.
“De fiecare datã când cei de
la PSD se aflã la guvernare,
construcþia autostrãzii SibiuPiteºti se amânã. Aceastã reziliere a contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate reprezintã o nouã dovadã a
acestui fapt ºi trãdeazã incompetenþa reprezentanþilor PSD în
PNL de Vâlcea atrage atenþia ºi asupra faptului cã propunerea reprezentanþilor
CNAIR de a face studiile de
fezabilitate a tronsoanelor 2,
3, 4 ”in house”, cu specialiºti
ai companiei, reprezintã o
propunere nerealistã, mai ales
atâta timp cât autostrada Sibiu-Piteºti beneficiazã de finanþare europeanã, dar trebuie obþinut acordul reprezentanþilor JASPER pentru studiul de fezabilitate ca sã beneficieze de finanþare europeanã.

Tronsonul 6
care face legãtura
municipiului
Râmnicu Vâlcea
cu autostrada,
omis de fiecare
datã
Preºedintele PNL Vâlcea
trage un semnal de alarmã ºi
asupra faptului cã tronsonul
6 al autostrãzii Sibiu-Piteºti,
ce se referã la legãtura municipiului Râmnicu Vâlcea
cu viitoarea autostradã, este
uitat de cãtre autoritãþile responsabile. În ultimele 6 luni,

Publicitate

Preºedintele PNL
Vâlcea, deputatul
Cristian Buican,
considerã cã Partidul Social Democrat
(PSD) se face vinovat de rezilierea
contractului pentru
realizarea studiului
de fezabilitate al
autostrãzii SibiuPiteºti de cãtre
reprezentanþii Companiei Naþionale de
Administrare a
Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Buican
mai susþine cã
tronsonul 6 al autostrãzii Sibiu-Piteºti,
care ar urma sã facã
legãtura municipiului Râmnicu Vâlcea
cu viitoarea autostradã, este omis cu
rea-credinþã de
cãtre autoritãþile
responsabile.

materie de construcþie de autostrãzi. De fapt, ne aflãm în
faþa unei iminente amânãri a
acestui tronson de autostradã, pe motiv de PSD. Asistãm la un scenariu absurd, în
care reprezentanþii PSD reziliazã un contract pe care tot
ei l-au licitat. Ori nu au fost
în stare sã facã o licitaþie corectã ºi un contract serios, ori
e rea-credinþã. Alt scenariu
nu existã. Atrag atenþia ºi
asupra faptului cã propunerea celor de la CNAIR de
realizare a studiilor ”in house” nu este una serioasã ºi
pune în pericol finanþarea
europeanã a acestui tronson
de autostradã. Doresc sã mai
trag un semnal de alarmã ºi
asupra faptului cã de fiecare
datã când reprezentanþii PSD
vorbesc de tronsoanele acestei autostrãzi, nu se menþioneazã legãtura cu municipiul
Râmnicu Vâlcea. Probabil
cei de la PSD uitã intenþionat de acest tronson pentru a
þine în continuare Vâlcea în
sãrãcie” – a declarat deputatul Buican.
(M.N.)
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nexiuni
de Virgil Dumitrescu

”Sã locuieºti într-un
cântec de pasãre”

A

ceasta este, de vreo doi
ani, starea de a fi ºi de
a se exprima public,
multiplicatã în tiraj, a Mihaelei Bustuchinã Vlaicu, talentata folkistã din Crâmpoia, pentru cei care au cunoscut-o pe
vremea concursului ”Spicul de
aur” organizat în reºedinþa de
judeþ a Oltului. ”Am fãcut Liceul Ion Minulescu la Slatina,
iar în 1974, la liceu, am început sã cânt la chitarã ºi am fãcut prima compoziþie «Caii
mei albaºtri», pe versurile lui
Virgil Dumitrescu”, mãrturiseºte ea în interviul realizat de
Alice Nãstase Buciuta. Mai departe: ”În 1976, am cunoscuto pe Luminiþa Dumitrescu,
care m-a invitat la televiziune
cu faimosul meu cântec «Caii
mei albaºtri»”. Se ºtie: ca sã ai
noroc, trebuie îndeplinite douã
condiþii: sã fii omul potrivit (1)
la locul potrivit (2). Atunci, în
1974, dupã ”Spicul de aur”, pe
care îl câºtigase, liceana de la
”Minulescu” mi-a solicitat,
”dacã se poate”, sã-i scriu
ceva. S-a putut, iar norocul a
surâs în ambele sensuri. Mie
ca nãzãrit de cai albaºtri (pe
lângã cei verzi) ”fulgerând
prin grâne”, iar Mihaelei Bustuchinã ca îmblânzitoare de
clasã. Compoziþia a avut un
succes nesperat în ”epocã”, la
radio ºi televiziune, la concursuri internaþionale de unde s-a
întors cu trofee. Adrian Pãunescu a promovat-o în mod
special la Antena Judeþelor, la
fel Lucian Avramescu la Serbãrile Scânteii Tineretului, pe
lângã celelalte piese de rezis-

tenþã care începuserã sã se
adune în portofoliul interpretei. Apoi, Mihaela Bustuchinã ºi-a adãugat numele patronimic Vlaicu, a absolvit Medicina la Bucureºti, iar în 1992
a ”zburat” în Franþa ºi a devenit consacrat doctor în ªtiinþe
Medicale. Partea interesantã
este cã ”faimoºii” sãi cai albaºtri, pe care i-a ghidat de-a
lungul ºi de-a latul, nu s-au
decolorat. În octombrie 2015,
charismatica folkistã din
Crâmpoia ºi-a lansat la Centrul Cultural ”Jean-Louis Calderon”, din Capitalã, cartea
”Sã locuieºti într-un cântec de
pasãre” (Ed. Favorit), cu menþiunea cã ”versurile cântecelor sunt ale unor poeþi îndrãgiþi (Nichita Stãnescu, Ion
Minulescu, George Þãrnea,
Virgil Dumitrescu º.a.)”. Copleºit sunt ºi fãrã scãpare!
Superba carte a Mihaelei Bustuchinã Vlaicu, prefaþatã de
Virgil Tãnase, a fost (este) însoþitã de CD-ul ”Caii mei albaºtri”, care ne întoarce cu
gândurile la Slatina anilor ’70,
atunci când literatura ºi artele
nu intraserã în blocaj. Da, poezia, inclusã în primul volum,
apãrut la Scrisul Românesc,
s-ar fi rãtãcit, poate, fãrã contribuþia nemijlocitã a Mihaelei Bustuchinã Vlaicu, în prezent distins medic neurolog.
Asta înseamnã sã ai nervii tari
ºi, mai ales, sã te dedici cu cap
unei cauze. ”Sã locuieºti întrun cântec de pasãre” e o frumoasã poveste de ”habitat”
intelectual pentru oricare categorie de cititori.
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CULTURÃ
Muzeul Olteniei organizeazã un nou modul
al proiectului culturaleducativ “Matineu
muzeal de vacanþã”,
miercuri, 23 august,
ora 10.00, în Sala de
conferinþe a Secþiei de
istorie-arheologie (str.
Madona Dudu, nr. 14).

P

ublicul craiovean este
invitat sã vizioneze filme istorice, filme pentru copii, poveºti, scenete întrun cadru atractiv ºi profesionist
asigurat de specialiºtii Muzeului Olteniei, de naturã a oferi
prilejul unor dezbateri interactive educative despre personaje istorice remarcabile, obiceiuri
ºi ritualuri din vremuri ºi timpuri apuse, relaþii diplomatice ºi
viaþa de la curtea domnitorilor/
voievozilor români.
Programul a fost conceput
pornind de la ideea de a transmite copiilor informaþii despre
personaje istorice remarcabile,
evenimente diplomatice importante ºi de a le face cunoscute
spaþii emblematice pentru istoria României într-un mod inedit, diferit de metoda clasicã
ºcolarã, dar completând-o ºi
îmbogãþind-o pe aceasta. Iniþiatorii proiectului oferã astfel,
celor interesaþi de programul
propus, o întoarcere în timp
pentru a descoperi crâmpeie din
istoria poporului român.
Debutând cu documentare istorice precum „Epoca de piatrã”, “Burebista, regele getodacilor”, „Columna”, proiectul
va marca cronologic momente
istorice redate în pelicule artistice precum: „Mircea cel Bãtrân”, „ªtefan cel Mare”,
„Vlad Þepeº”, ce vã vor purta
pânã la sfârºitul verii prin fabuloase momente istorice, de ieri
ºi de azi.
Aºadar, miercuri, începând cu
ora 10.00, cei mici, însoþiþi de
pãrinþi ºi bunici, vor viziona
filmul artistic „Heidi – fetiþa
munþilor” ºi vor afla întâmplãrile minunate trãite de personajul principal de la plecarea sa
din veselul sat Mayenfeld, aflat
la poalele munþilor.
Începând cu ora 10.30, ne
vom delecta împreunã cu secvenþe din celebrul film „Aventurile lui Tom Sawyer”, pentru
ca de la ora 12.00 sã intrãm în
vremea istoricã a lui „Mircea
cel Bãtrân” ºi sã aflãm date ine-

“Matineul
muzeal
de vacanþã“
se desfãºoarã
miercuri,
23 august,
la Muzeul
Olteniei
dite despre cel ce a fost unul
dintre cei mai importanþi voievozi ai Þãrii Româneºti
(n. 1355 - d. 31 ianuarie 1418)
ºi care, în actele oficiale, apare

ca „în Hristos Dumnezeu, binecredinciosul ºi de Hristos iubitorul ºi singur stãpânitorul, Io
Mircea mare voievod ºi
domn...”
www.indiscret.ro

Vâlcea: Talent
ºi austeritate la
”Cântecele Oltului”
Cea de-a 49-a ediþie
a Festivalului de
Folclor ”Cântecele
Oltului” s-a desfãºurat pe 19 ºi 20 august la Cãlimãneºti,
sub semnul talentului, dar ºi al austeritãþii. Aflat în dificultate, din cauza unor
proiecte în care s-au
investit mulþi bani,
bugetul Primãriei
Cãlimãneºti nu a
putut face faþã
valului de mãiestrie
care a inundat
scena din Parcul
Central.
de Marielena Popa

P

Promovarea Culturii Tradiþionale Vâlcea din cadrul Consiliului Judeþean Vâlcea. Când
sunt mai multe forþe, se presupune cã pot fi ºi mai mulþi bani,
dar n-a fost aºa.
Au participat cu toatã dragostea purtãtori ºi continuatori de
tradiþii ºi datini din judeþele riverane Oltului: Harghita, Covasna, Braºov, Sibiu, Vâlcea,
Olt, Teleorman. Majoritatea,
copii ºi adolescenþi.
Sutele de turiºti aflaþi în staþiune au beneficiat, astfel, de un
”tratament” spiritual extraordinar, ce putea fi rãsplãtit ºi altfel, nu doar cu aplauze.
Într-o þarã în care focul din
vetrele folclorice se stinge pe zi
ce trece, este nevoie de încurajarea celor care încã întreþin flacãra; de la copiii talentaþi, la in-
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structori, ºi pânã la veterani. Nu
sunt bani? Ce-ar fi sã facem
rost? E nevoie de atât de puþin
în plus, pentru atât de mult!

rin urmare, premiile
au oscilat între 100 ºi
500 lei. Cum sã împartã banii aceºtia ansambluri
cu câte 20-30 de copii, tineri
sau adulþi? Pânã ºi” Frumoasa Oltului”, simbolul festivalului, a fost ”stipendiatã” cu
doar 300 de lei. Se numeºte
Elena Geanina David, din judeþul Olt.
Ca ºi în anii precedenþi, festivalul a fost organizat de Primãria oraºului Cãlimãneºti în
parteneriat cu Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi

Activitate SC APAVIL SA în sãptãmâna 14 – 18 august
SC APAVIL SA a desfãºurat
ºi în sãptãmâna 14 – 18 august
2017 o activitate intensã în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autoritãþile locale.
LUCRÃRI DE AMENAJARE A TERENULUI. Au fost
executate lucrãri de amenajare
a terenului, prin betonare ºi asfaltare, pe strãzile Anton Pann
nr. 2B, Danil Ionescu, Calea lui
Traian, Remus Bellu ºi Aurelian
Sacerdoeanu.
AVARII SOLUÞIONATE.
Au fost soluþionate 4 avarii la
reþeaua de apã potabilã pe strãzile Câmpului, Patriarh Iustinian Marina nr. 68, Constantin
Stãnciulescu ºi Aurel Sacerdowww.indiscret.ro

eanu nr. 79.
POMPE CURÃÞATE. Au
fost curãþate pompele de canalizare Morilor, Arinilor, Goranu ºi Dem Rãdulescu, precum
ºi pasajele de pe str. Dacia, Bogdan Amaru ºi Râureni.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:
- s-au verificat ºi curãþat manual cãminele de canalizare ºi
gurile de scurgere în zonele
Ostroveni I, II, III, IV, V, VI, 1
Mai I, II, Zãvoi, Nord (strãzile
Republicii ºi Nicolae Titulescu),
Traian, Sud ºi Centru;
- s-a înlocuit gurã de scurgere pe Aleea Primãverii la blo-

cul D3;
- s-au montat ramã ºi capac
cu ramã suport din beton armat
pe strada Pictor Tãtãrãscu;
- s-a reparat cãmin de canalizare pe strada Lucian Blaga la
blocul A50;
- s-au înlocuit 9 ml de eavã
pe strada Corneliu Coposu intersecie cu strada Pescãruºului;
- s-au continuat lucrãrile de
întregire reea apã potabilã D
400mm din bulevardul Nicolae
Bãlcescu intersecie cu strada
Ferdinand, pânã la bulevardul
Tudor Vladimirescu intersecie
cu strada Libertãii ºi înlocuire
conducte de serviciu;
- s-au continuat lucrãrile de

înlocuit reea apã potabilã ºi
branºamente pe Calea lui Traian la blocurile S20, S24, S26 –
Grãdinia Oltchim;
- s-au continuat lucrãrile de
înlocuire reea apã potabilã pe
strada Eleodor Constantinescu;
- s-au continuat lucrãrile de
execuie reea canalizare menajerã ºi racorduri pe strada Ciocãneºtilor, prin montarea în pãmânt a evilor de canalizare DN
250 mm;
CÃMINE CURÃÞATE.
Au fost curãþate gurile de scurgere ºi cãminele de canalizare
în mai multe zone din municipiul Rm. Vâlcea:
- Ostroveni (strãzile Ostro-

veni la Baza de Agrement Ostroveni, Lucian Blaga la blocurile A33, A39, A42/2, Mihai
Eminescu la blocul B13 ºi bulevardul Pandurilor la blocul
B6);
- Centru (strãzile General
Magheru la blocul S1 ºi General Praporgescu);
- precum ºi pe Calea lui Traian la blocul D6, Someº ºi ªtirbei Vodã în parcul Zãvoi.
45 APOMETRE VERIFICATE ªI MONTATE. Tot în
cursul sãptãmânii trecute, au
fost verificate ºi înlocuite un
numãr de 45 de apometre, fiind
întocmite ºi un numãr de 4 documentaþii tehnice.
23 - 29 august 2017
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ACTUALITATE
Emoþii pentru unii,
dezinteres pentru alþii,
aºa stau lucrurile în
plin sezon de desfãºurare a examenului de
Bacalaureat, sesiunea
din toamnã. Dacã o
parte dintre candidaþi
ia treaba în serios ºi
încearcã sã obþinã
rezultate decente, o a
doua categorie de
tineri nici mãcar nu sa prezentat la primele
probe ale concursului.

Puþini înscriºi
la examenul de
Bacalauareat
pe 28 august va fi evaluarea
competenþelor lingvistice de comunicare oralã în limba maternã – proba B. În 29-30 august,
este programatã evaluarea competenþelor digitale – proba D, iar
în 30-31 august vor fi evaluate
competenþele lingvistice într-o
limbã de circulaþie internaþionalã – proba C. Potrivit reprezentanþilor Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj, pentru prima

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

probã a concursului s-au înscris
580 de candidaþi, dintre care
130 au absentat. De la aceasta
probã nu au lipsit nici evenimentele nedorite, unul dintre
candidaþi fiind eliminat dupã ce
a fost prins cu fiþuici asupra lui.
Supraveghetorii au observat
„tehnica” persoanei în cauzã
chiar la finalul concursului, incidentul fiind înregistrat la Colegiul Tehnic „C. D. Neniþescu”.

D

acã s-ar face un clasament pentru acest an,
al încercãrilor de manipulare a opiniei publice, Partidul Naþional Liberal ar ocupa cu siguranþã primele zece
poziþii.
Nu este vorba însã de simple încercãri de manipulare.
Este o întreagã construcþie
strategicã a PNL, menitã sã
sperie populaþia, doar-doar oamenii îºi vor întoarce faþa cãtre acest partid cãzut.
Din ea fac parte declaraþii
politice ale liderilor partidului,
mai mari sau mai mici, analize
”independente” ale unor economiºti de casã ai PNL sau
sentinþe ”ºtiinþifice” ale unor
ºefi de ong-uri, cu titluri pompoase, setaþi sã vadã realitatea
doar prin lentilele Partidului
Nimic Liberal.
Prin aceastã strategie se încearcã, pe principiul picãturii
chinezeºti, anularea oricãrui
rezultat pozitiv al guvernãrii
PSD -ALDE ºi inducerea în
mintea românilor cã þara se aflã
pe buza prãpastiei. ªi cã nu
existã salvare decât în braþele
domnilor Orban, Buºoi, Câþu
sau Roman de la Alba.
Cu cât realitatea româneascã adevãratã - aceea a creºterii
economice - este mai des confirmatã prin datele unor actori
incontestabili precum Eurostat
sau Financial Times, cu atât
mai mult negru varsã strategii
PNL în vocile politice ºi ”civile” reglate sã anunþe apocalipsa economicã ºi socialã în
România.
Guvernarea PSD - ALDE nu

de Octavia Hantea

E

xamenul de Bacalaureatsesiunea din toamnã a
demarat în data de 21
august a.c. cu proba scrisã la
limba ºi literatura românã, continuând în data de 23 august cu
proba obligatorie a profilului ºi
pe 24 august cu proba la alegere a profilului ºi specializãrii.
Din 25 august, vor debuta probele orale ale examenului de
Bacalaureat. Astfel, pe 25 august va avea loc evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare oralã în limba românã, iar

T
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rul Dezvoltãrii prin PNDL II.
Potrivit primarului Ion Vlãdulescu (foto), valoarea celor trei
proiecte depãºeºte 70 de miliarde de lei vechi. Astfel, au fost

aprobate pentru finanþare construirea unei grãdiniþe
(1.574.530 lei); amenajare reþea
publicã de apã uzatã în satele
Linia ºi Racoviþa (2.896.000),
precum ºi construirea unui pod
peste pârâul Sâmnic în punctul
DC 30 Androneºti (3.770.080).
Aflatã la 12 kilometri de municipiul Râmnicu Vâlcea, Budeºti este cea mai industrializatã comunã a judeþului Vâlcea.
Aºezarea deþine un parc indistrial în care lucreazã 3.000 de
oameni ºi dispune de un puternic potenþial pentru alte investiþii. Parcul industrial gãzduieºte
o importantã companie din domeniul auto - Faurecia - , investiþie inauguratã în septembrie
2016, precum ºi o halã în care
o firmã belgianã a deschis în
acest an o fabricã de saltele.
Pânã acum, firmele româneºti
au creat la Budeºti circa 1.300
de locuri de muncã, iar investitorii strãini, aproximativ 1.600
de locuri de muncã.
(M.P.)

este una perfectã. Chiar eu
atrag atenþia prin luãrile de
poziþie publice asupra unor lucruri care pot fi îmbunãtãþite.
Dar de aici ºi pânã la anunþurile panicarde ale peneliºtilor
cã salariile românilor vor fi
reduse cu 22,7% sau cã deficitul se va apropia de 5%, sau
cã nu mai sunt bani pentru salarii ºi pensii decât pânã în octombrie, e distanþã ca de la cer
la pãmânt.
Oricât de înregimentat politic ar fi cineva în PNL sau oricât de motivat ar fi, într-un fel
sau altul, de cãtre cercurile
apropiate ale acestuia, nu poþi
sã treci cu vederea mãcar cifra de 5,9 % creºtere economicã ºi, de asemenea, ceea ce
afirmau specialiºtii de la Financial Times zilele trecute:
”Creºterea economicã a României a depãºit aºteptãrile în
al doilea trimestru, înregistrând cea mai bunã citire a
PIB-ului în 12 luni ºi consolidând poziþia sa ca þara cu cea
mai rapidã creºtere din Europa Centralã ºi de Est”.
Decuplarea PNL de la realitate ºi zugrãvirea unei realitãþi
paralele, negre ºi iminente, ne
aratã cã acest partid afiliat la
conservatorii europeni nu face
altceva decât un JOC MURDAR. În care conteazã doar ei
ºi interesele lor politice pe termen scurt. În care þara ºi oamenii ei sunt doriþi doar ca niºte marionete în mâinile lor.
Alãturi de milioanele de români care s-au prins repede de
acest joc, spun ºi eu: Stop joc,
PNL!

Publicitate

Vâlcea: Trei proiecte aprobate
pentru comuna Budeºti
rei proiecte importante
ale Primãriei Budeºti,
judeþul Vâlcea, au fost
declarate, recent, eligibile pentru finanþare, de cãtre Ministe-

PNL, stop joc!

www.indiscret.ro

Parcul Nicolae Romanescu,
punctul de atracþie
numãrul unu al Craiovei

De o frumuseþe
aparte ºi o istorie
înnobilatã de trecerea vremii, Parcul
Nicolae Romanescu,
din Craiova, una din
cele mai mari zone
verzi din România,
este o capodoperã
peisagisticã ºi una
dintre atracþiile din
zona Bãniei, dar ºi
ale þãrii. Parcul se
întinde pe o suprafaþã de aproximativ
100 de hectare ºi
gãzduieºte obiective
turistice deosebite,
oferind vizitatorilor
un tãrâm de basm
aflat pe lista monumentelor istorice.
de Octavia Hantea

P

arcul Nicolae Romanescu oferã vizitatorilor, indiferent de
vârstã, toate ingredientele de
care au nevoie pentru a petrece o zi în naturã: un teatru
de varã reabilitat, futurist,
dupã concepþia unui arhitect
craiovean; o grãdinã zoologicã, printre cele mai vechi din
þarã; un hipodrom; iar pentru
ca peisajul sã fie complet, un
pod suspendat care conduce
vizitatorii la un castel fermecat. Tot în acest loc, vizitatorii pot admira ºi Palatul Bibescu, dar ºi Chioºcul fanfarei.

Scurt istoric
Parcul se aflã în partea de
sud a Craiovei, fiind cunoscut ºi sub denumirile: Parcul
Independenþei, Parcul Poporului sau Parcul Bibescu. Este
amplasat în locul în care cu
câteva sute de ani în urmã se
afla moºia familiei logofãtului Ioan (Iancu) Bibescu, care
a fost cumpãratã de autoritãþile oraºului în anul 1848.
Amenajarea acestui spaþiu a
început însã în 1898, odatã cu
venirea lui Nicolae Romanescu la primãria oraºului. A început astfel o transformare
majorã, spaþiile au fost reamenajate, terenul modificat
artificial, specii noi de arbori
fiind aclimatizate. Treptat a
www.indiscret.ro
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face un popas ºi la Palatul logofãtului Bibescu, locaþie
care l-a gãzduit în zilele de 26
ºi 27 iunie 1859 pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza, cu
prilejul vizitei pe care a fãcut-o la Craiova.

Amplu proces
de modernizare

renãscut, iar stilul romantic a
cucerit craiovenii. Proiectul a
fost conceput de renumitul architect francez Édouard Redont.
Suprafaþa totalã a parcului este
de 96 de hectare ºi cuprinde, pe
lângã plantaþiile ornamentale de
arbori ºi arbuºti, o întindere de
apã de peste 4 ha, un hipodrom
de 20 ha, drumuri, alei ºi poteci
care însumeazã peste 35 de kilometri lungime.

Puncte de atracþie
Unul dintre obiectivele ce
meritã vãzute este Castelul fermecat, rodul imaginaþiei arhitectului francez Edouard Redont. Iniþial, castelul era pur ºi
simplu un adãpost stilizat pentru bazinele de apã folosite la
irigarea parcului. Un alt punct
de atracþie este grãdina zoologicã, inauguratã în anul 1906,
una dintre cele mai vechi din
þarã. De--a lungul timpului, aici
au putut fi admirate animale ºi
pãsãri precum: tigrul, jaguarul,
leul, ursul, maimuþa, struþul sau
pãunul. În apropierea grãdinii se
aflã Chioºcul fanfarei, realizat
special la Viena ºi Teatrul de
varã. Podul suspendat leagã
douã dintre dealurile din parc ºi
este o punte peste lacul care se
întinde pe aproximativ patru
hectare. Peisajul Podului suspendat deasupra lacului pe care
vizitatorii se pot plimba cu barca scoate în evidenþã stilul romantic al Parcului Romanescu.
Turiºtii care ajung în zonã pot

În ceea ce priveºte investiþiile realizate în Parcul Romanescu, în urmã cu aproximativ doi ani, acesta a intrat întrun amplu proces de modernizare. Cu banii obþinuþi de la
Uniunea Europeanã au fost
refãcute aleile, cascadele, iluminatul public, dar a fost
montat ºi un sistem video cu
dispecerat. Toatã activitatea
din Parcul Nicolae Romanescu este astfel monitorizatã.
ªi Teatrul de varã care se
afla în paraginã a fost reabilitat. O faþã nouã, o investiþie
începutã în anul 2013, realizatã din fonduri europene.
Astãzi este un loc aparte, un
teatru în aer liber cu un design modern, unde scena a
prins viaþã, iar artiºtii îºi aºteaptã spectatorii. Are o capacitate de 878 de locuri ºi este
cea mai mare salã de spectacole în aer liber din Craiova.

Acces gratuit la
Grãdina zoologicã
Investiþii majore au fost fãcute ºi la Grãdina zoologicã,
rãmasã în continuare printe
puþinele din þarã în care accesul publicului este gratuit.
Reabilitatã în anul 2015, Grãdina zoologicã din Craiova
oferã habitate noi, încãpãtoare, conform normelor europene, tuturor animalelor aflate
în captivitate. Peste 270 de
exemplare din peste 40 de
specii pot fi admirate. Recent,
RAADPFL Craiova a adus la
Grãdina zoologicã un pluton
de maimuþe, opt exemplare
din specia capucin, în schimbul lor oferind Grãdinii zoologice din Arad o parte din colonia de porci vietnamezi.
Foarte puþini craioveni ºtiu cã
toate amenajãrile din spaþiile
Grãdinii zoologice au fost realizate cu angajaþii RAADPFL Craiova. De asemenea, din aceastã varã, în Parcul Nicolae Romanescu a fost
reluatã activitatea de închiriere bãrci ºi hidrobiciclete pe
lacul Debarcader.
23 - 29 august 2017
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Stimulente de 900 lei
pentru angajatorii doljeni

ECONOMIE

Euro la cotaþia maximã
a ultimelor douã luni

P

erioada analizatã nu a
fost una pozitivã pentru leu, chiar dacã România a înregistrat, în lunile
aprilie – iunie, una dintre cele
mai mari creºteri economice
din Uniunea Europeanã. INS
a anunþat primele estimãri pentru al doilea trimestru al acestui an, care aratã cã PIB-ul a
accelerat, înregistrând un
avans de 5,9%, pe serie brutã,
faþã de aceeaºi perioadã din
2016.
Pe lângã menþinerea aversiunii faþã de risc, provocatã de
tensiunile geopolitice din Peninsula Coreeanã sau de atentatele teroriste din mai multe
þãri europene, piaþa este neîncrezãtoare în politicile ultrapopuliste ale alianþei PSDALDE, care deja a început sã
se confrunte cu greutãþi în privinþa posibilitãþii de a susþine
creºterile salariale ale bugetarilor.
A apãrut astfel majorarea
accizelor (preþului) la produsele petroliere sau intenþia de a
impune un nou mod de colectare a TVA, care ar putea pune
pe „butuci” numeroase companii mici.
În mod natural, cursul euro
a crescut de la 4,5710, la începutul perioadei, la 4,5881 lei,
la sfârºitul ei, fiind atinsã astfel cotaþia maximã a ultimelor
douã luni. Presiunea pe cumpãrarea de valutã a împins euro
pânã la un maxim de 4,592 lei,
faþã de un minim al ºedinþei de
4,581 lei. Tranzacþiile de la închiderea pieþei se realizau în
jurul pragului de 4,59 lei.
Cursul dolarului american a
crescut de la 3,8741 la 3,9104
lei, intervalul fiind încheiat la
3,9079, atunci când cotaþiile au
fluctuat între 3,898 ºi 3,918 lei.
Moneda elveþianã s-a apreciat pe pieþele internaþionale de
la 1,148 la 1,126 franci/euro,

astfel cã media ei a urcat de la
4,0053 la 4,0606 lei. Finalul
perioadei a adus deprecierea
francului la 1,132 – 1,138, încât cursul a scãzut la 4,0379
lei.
Perechea euro/dolar a avut
o evoluþie agitatã, corelatã cu
ultimele evenimente geopolitice. De la 1,1839 euro a scãzut la 1,1662 dolari, dupã seria de atacuri teroriste care au
zguduit mai multe þãri europene, în special cel de la Barcelona.
Odatã trecut ºocul emoþional, euro a recuperat din terenul pierdut, tranzacþiile de la
finalul perioadei fiind realizate
între 1,1732 ºi 1,1820 dolari.
Replierea monedei americane
a fost facilitatã de destrãmarea echipei cu care Donald
Trump a câºtigat mandatul de
la Casa Albã.
Ultimul care a pãrãsit corabia prezidenþialã a fost Steve
Bannon, controversatul consilier strategic. Acestuia i-ar
putea urma Gary Cohn, consilierul economic ºef de la
Casa Albã, ceea ce ar adânci
izolarea în care se aflã preºedintele american ºi capacitatea lui de a administra promisele reforme ale impozitelor
sau cheltuielile cu infrastructura.
Investitorii aºteaptã acum
discursurile care se vor þine la
întâlnirea marilor bãnci centrale de la Jackson Hole, în
Statele Unite.
Evoluþia monedei americane ºi creºterea aversiunii faþã
de risc au dus preþul unciei de
aur peste pragul de 1.300 dolari, pentru prima oarã în
2017, investitorii fiind interesaþi de plasamente cât mai
sigure.
Analiza cuprinde
perioada 15 – 21 august

Publicitate

Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.
Vând casã la gri, cu 2 nivele (parter ºi etaj),
500 mp (200 mp construiþi + 300 mp teren
curte) în Craiova, cartier Rovine – zona trenul
pierdut. Preþ: 75.000 euro, negociabil.
Telefon: 0727.316.893.
23 - 29 august 2017

Angajatorii doljeni
care oferã locuri de
muncã absolvenþilor,
ºomerilor cu vârsta de
peste 45 de ani, ºomerilor unici susþinãtori
ai familiei, persoanelor cu handicap sau
ºomerilor care în
termen de cinci ani de
la data angajãrii îndeplinesc condiþiile de
pensionare, pot beneficia de subvenþii
acordate din bugetul
asigurãrilor pentru
ºomaj.
de Octavia Hantea

P

otrivit reprezentanþilor
Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea Forþei de
Muncã Dolj, angajatorii care încadreazã în muncã, pe duratã
nedeterminatã, absolvenþi ai
unor instituþii de învãþãmânt (indiferent de nivelul studiilor)
primesc lunar, pe o perioadã de
12 luni, pentru fiecare absolvent
încadrat, o sumã în cuantum de
900 lei. În cazul încadrãrii unor
absolvenþi din rândul persoanelor cu handicap, angajatorii beneficiazã lunar de suma de 900
lei pe o perioadã de 18 luni.

perioadã de 12 luni, pentru fiecare persoanã angajatã din aceste categorii, o sumã în cuantum
de 900 lei, cu obligaþia menþinerii raporturilor de muncã sau
de serviciu cel puþin 18 luni. De
aceleaºi facilitãþi beneficiazã ºi
angajatorii care, în raport cu
numãrul de angajaþi, ºi-au îndeplinit obligaþia, potrivit legii, de
a încadra în muncã persoane cu
handicap, precum ºi angajatorii care nu au aceastã obligaþie
legalã, dacã încadreazã în muncã pe duratã nedeterminatã persoane cu handicap ºi le menþin
raporturile de muncã sau de serviciu cel puþin 18 luni.

900 lei, vreme
de cinci ani
Angajatorii ce încadreazã în
muncã, potrivit legii, ºomeri
care, în termen de cinci ani de
la data angajãrii, îndeplinesc,
conform legii, condiþiile de pensionare, beneficiazã lunar, pe
perioada angajãrii, pânã la data
îndeplinirii condiþiilor respecti-

ve, de o sumã în cuantum de
900 lei. „Facilitãþile prezentate
se acordã angajatorilor în situaþia în care persoanele din categoriile menþionate sunt înregistrate ca ºomeri în evidenþa agenþiei judeþene pentru ocuparea
forþei de muncã din raza de domiciliu sau de reºedinþã”, a explicat purtãtorul de cuvânt al
AJOFM Dolj, Alina Ghercioiu.

Stimulent pentru
încadrarea în muncã
a 440 de doljeni
La nivelul judeþului Dolj, în
primele ºapte luni ale acestui an,
au fost încadrate, prin subvenþionarea locului de muncã, nu
mai puþin de 440 de persoane
(64 absolvenþi, 364 ºomeri cu
vârsta peste 45 ani, un ºomer
unic susþinãtor al familiei monoparentale, cinci tineri NEET,
doi ºomeri de lungã duratã ºi
patru ºomeri care în termen de
cinci ani de la data angajãrii îndeplinesc condiþiile de pensionare).

Aceeaºi sumã,
perioadã de timp
diferitã
De asemenea, cei care încadreazã în muncã, pe perioadã
nedeterminatã, ºomeri în vârstã
de peste 45 de ani, ºomeri care
sunt pãrinþi unici susþinãtori ai
familiilor monoparentale,
ºomeri de lungã duratã sau tineri NEET, primesc lunar, pe o

Colectare deºeuri în Râmnicu Vâlcea
Vineri, 25 august, în
Râmnicu Vâlcea se
colecteazã gratuit
deºeurile voluminoase ºi deºeurile de
echipamente electrice
ºi electronice

P

rimãria municipiului
Râmnicu Vâlcea ºi SC
Romprest Energy SRL
anunþã cã în data de 25 august
2017 se va realiza colectarea
gratuitã a deºeurilor voluminoase ºi a deºeurilor de echipamente electrice ºi electronice
(DEEE), în 12 puncte de colec-

tare de pe raza municipiului
Râmnicu Vâlcea:
- str. Criºan - coloana auto
SPAIS (DADP);
- str. Radu de la Afumaþi - Bl.
51B (PC 144);
- str. Rapsodiei - Bl. 16 (PC
174);
- aleea Mioriþei - Bl. N3 (PC
154);
- intr. Cecilia Cuþescu Stork Bl. 77 (PC 133);
- str. Remus Bellu - parcare
Maternitate, bl. O1 (PC 118);
- str. Emil Avramescu - lângã
sediul Pieþe Prest;
- str. Gib Mihãescu - Bl. S3
(PC 104);

- Complex Comercial Hermes
- Bl. B3 (PC 80);
- str. Nicolae Iorga – Bl. PT5
(PC 46);
- aleea Bradului - Bl. C1, C2
(PC 79);
- intr. Florilor - Bl. S31 (PC
6).
În cazul în care se vor identifica DEEE depozitate ºi în alte
puncte de colectare special amenajate, preºedinþii sau administratorii asociaþiilor de proprietari, ca ºi cetãþenii, pot anunþa
acest fapt la dispeceratul SC
Romprest
Energy,
tel.
0250.731734, în intervalul orar
08.00 – 16.00.
www.indiscret.ro

Spiritul lui Mihai V
it
eazul a înf
lăcăr
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tiştii cr
aio
v eni
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iteazul
înflăcăr
lăcărat
artiştii
craio
aiov
de Valentin Zarea

B

anda Desenatã Craioveanã (Marian Mirescu, Cristian Ciomu,
Valentin Iordache ºi Viorel Pîrligras) a marcat sâmbãtã, 19
august a.c., data trecerii lui Mihai Viteazul în eternitate prin
lansarea unui fanzin (SANKI)
de benzi desenate care îi este
adresat. Evenimentul a avut loc
la ora 19,19 fix, la statuia din
piaþa care poartã numele ilustrului domnitor, loc din care artiºtii au dãruit exemplare din fanzin celor care au fost prezenþi
sau care doar au trecut întâmplãtor pe acolo, dar s-au ºi pozat cu frumoase mãºti cu chipul lui Mihai. Evenimentul, care
s-a derulat sub deviza „Viteazul e al meu. Eu desenez”, a fost
instrumentat de Marian Mirescu ºi a beneficiat de contribuþia
artisticã a autorilor BD români
ce activeazã atât în þarã cât ºi
peste hotare. A urmat o retragere cu mãºti pânã pe str. Unirii,
în locaþia denumitã „Agora Artelor Arhitecturii”, la sediul
“Rãscruciului”, unde s-a cântat,
s-a mâncat ºi s-a bãut.

Toþi
suntem
viteji!

SPECIAL

Ce este Sanki?
Fanzinul, ajuns la numãrul
26, este o iniþiativã particularã
care a demarat în 2004 ºi reuneºte, tematic, opera a zeci de
artiºti BD, chiar dacã de cele
mai multe ori a fost distribuit
doar în format electronic celor
interesaþi pentru a-l multiplica
ºi a-l distribui.

Ce este un
„Rãscruci”?
O altã iniþiativã culturalã particularã care a împlinit luna
aceasta 15 ani de funcþionare,
manifestarea reuneºte periodic
muzicieni, artiºti plastici, scriitori, încercând ºi reuºind sã

www.indiscret.ro
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restabileascã relaþiile între societatea civilã ºi cea artisticã,
relaþii dezvoltate cu mult succes în perioada antebelicã. În
cadrul seratelor se cântã, au loc
expoziþii de artã plasticã, se discutã la un pahar sau un grãtar ºi
se pun la cale proiecte culturale
inedite.

23 - 29 august 2017
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ACTUALITATE

Posturile locale de poliþie
din Gorj, în proces
de reabilitare
Posturile locale de poliþie din judeþul Gorj se
aflã într-un amplu proces de reabilitare, oamenii legii urmând sã lucreze în condiþii mai bune.
Întrucât unele clãdiri se gãsesc într-un stadiu
avansat de degradare, conducerea IPJ Gorj a
luat decizia alocãrii anumitor sume de bani în
vederea rezolvãrii acestor probleme.
de Octavia Hantea

P

Publicitate

otrivit unui bilanþ întocmit în acest sens, prioritare sunt zece posturi
locale de poliþie, semn cã aceste clãdiri nu oferã condiþii bune
de lucru. Recent, s-a obþinut finanþare, de peste 100.000 de lei,
pentru renovarea posturilor de
poliþie din Dãnciuleºti ºi Vladimir. Astfel, vor fi executate lucrãri de reparaþii curente la
Postul de poliþie ruralã ºi lo-

cuinþã de intervenþie din Vladimir (foto), valoarea estimatã a
contractului fiind de peste
77.000 de lei.
Licitaþia pentru atribuirea lucrãrilor este programatã pe 23
august a.c.
Totodatã, vor fi executate lucrãri de reparaþii curente ºi la
Postul de poliþie ruralã ºi locuinþã de intervenþie din Dãnciuleºti,
valoarea estimatã a lucrãrilor de
reabilitare fiind de peste 35.000
de lei.

23 - 29 august 2017

Centrul comercial OLTENIA SUCPI
include peste 1.300 de standuri de prezentare
ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrãcãminte ºi încãlþãminte la diferite obiecte de
uz casnic, de la legume ºi fructe la materiale
pentru construcþii.
Centrul comercial este dotat cu parcãri exterioare ce se întind pe o suprafaþã de peste
70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de
siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.
Gama largã de produse, preþuri fãrã concurenþã, experienþa în domeniu (fiind primul
târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), precum ºi existenþa liniilor speciale de transport
urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un important centru de aprovizionare a populaþiei.
Luni - Vineri 09.00 - 19.00
Sâmbãtã 09.00 - 16.00
Duminicã 09.00 - 14.00
www.indiscret.ro

Public Speaking la “Aman” 13
D

in timpuri imemoria
le, oamenii, indiferent de condiþie, au
vãzut în oratorie o armã redutabilã folositã în spaþiul public. Apanaj al oamenilor erudiþi, oratoria a provocat sentimente amestecate: invidie ºi
groazã, respect ºi teamã în legãturã directã cu intenþia ºi
nuanþa pe care i le imprima
emiþãtorul. Folositã pentru informare sau acþiuni de convingere, pentru ameninþãri
sau ademeniri, ca ºi pentru un
spectru infinit de alte întrebuinþãri ºi scopuri, capacitatea de a vorbi în public reprezintã una dintre facultãþile indispensabile unui lider. Retorica, persuasiunea, repetiþia ºi,
mai ales, exerciþiul permanent
au fost încã de la începuturi
principalele ingrediente în
mãsurã sã furnizeze o comunicare eficientã în faþa audienþei.
Discursurile, intervenþiile
de efect ºi exemplele de strãlucitã oratorie lãsate posteritãþii de diferite personaje istorice, laice sau religioase,
reprezintã, pãstrând proporþiile, o bornã a activitãþilor ºi
nãzuinþelor diferitelor epoci
pe care le-a parcurs umanitatea pânã în contemporaneitate. La fel de adevãrat, o antologie a celor mai cunoscute discursuri rostite de-a lungul timpului, fãrã excepþie
memorabile, are ºansa de a
juca rolul unui manual capabil sã preocupe simultan atât
publicul interesat de forþa ºi

CULTURÃ

ideile care rãzbat din diversele
materiale, cât ºi publicul interesat de formare ºi dezvoltare
personalã, de leadership ºi eficienþã în transmiterea corectã
a unui mesaj.
Cunoscut în timpurile moderne sub denumirea genericã de
Public Speaking, activitatea
conºtientã de antrenare ºi pregãtire a unor subiecþi în arta
vorbitului public, persuasiv, disciplinarea ºi modelarea limbajului verbal, au luat un avânt
fãrã precedent în ultimele decenii. Dinamica societãþii, apariþia unor noi domenii lucrative
ºi dispariþia altora, înclinaþia
oamenilor spre putere ºi capacitate de convingere, dar ºi nevoia, resimþitã în cele mai multe dintre statele civilizate, de
dezvoltare personalã, de însuºire a unor competenþe ºi abilitãþi în mãsurã sã faciliteze co-

municarea, indiferent de direcþie ºi scopuri, explicã, în bunã
parte, valul de popularitate care
înconjoarã în prezent domeniul
Public Speaking-ului.
Desfãºurat de Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman” în cadrul proiectului
Biblioteca din Vacanþã pentru a
treia ediþie consecutivã, atelierul de Public Speaking se adreseazã elevilor din ciclurile gimnazial ºi primar din Craiova.
Coordonat de Simona Mihaela
Mocanu, voluntar al bibliotecii,
activitãþile derulate în cadrul
cursului de Public Speaking trimit cãtre principiul statornic al
unui “antrenament pe termen
lung. Îi ajutã pe copii sã înþeleagã faptul cã temerile sunt
constructive atunci cand le dozezi. […] Este nevoie de multa
lecturã, dicþie, curaj, pasiune,
încredere ºi disciplinã”.

La fel de importante sunt ºi
speranþele cu care pleacã la
drum participanþii, elevi la ºcolile Craiovei, ºi asta pentru cã
multe dintre ele se împlinesc pe
parcursul întâlnirilor stabilite în
proiect. Pentru cã expimarea liberã, voioasã ºi lipsitã de inhibiþii este un obiectiv viabil, copiii sunt încurajaþi ºi asistaþi în
procesul de învãþare. Participanþii “învaþã sã fie disciplinaþi,
sã facã totul cu bucurie ºi pasiune, sã aibã curaj sã comunice,
sã citeascã foarte mult, sã îºi
asume rolul de comunicatori, sã
fie deschiºi, sã se instruiascã in
permanenþã ºi sã facã sport. Noi
suntem un tot, trup, minte, suflet, aici toate sunt armonizate”,
a mai declarat voluntarul Bibliotecii ”Aman”.
“Cursul de Public Speaking
este unul dintre punctele forte
ale Bibliotecii din Vacanþã.

Desfãºurat gratuit, pentru o
categorie ineditã de public,
elevii de ºcoalã generalã, activitãþile de oratorie prezintã pentru toþi cei înscriºi un
mare avantaj. Sunt dinamice, electrizante ºi, la final,
vindecã frica de exprimare
în public. E de notorietate
teama care copleºeºte ºi dezechilibreazã chiar ºi cele mai
autorizate persoane în momentul rostirii unui discurs.
Tocmai de aceea, ne propunem sã-i instruim pe copii,
sã-i ajutãm sã dobândeascã
încredere ºi coerenþã, forþã
ºi claritate în exprimarea liberã. Cum vorbitul în public
nu mai este un lux, apanaj al
oamenilor din pãtura superioarã a societãþii, activitatea
în sine este privitã cu un interes mereu mai mare. Fapt
explicabil, evident, dacã
avem în vedere transparenþa ºi fluxul permanent de informare pe care, cu mici excepþii, le angajazã fiecare
îndeletnicire publicã sau nu.
Fie cã sunt interesaþi de dezvoltarea personalã sau de
întãrirea stimei de sine, fie
cã avem de-a face cu simpli
curioºi sau cu elevi dornici
sã se depãºeascã pe sine, Public Speaking-ul reprezintã
arena în care cuvintele ºi nu
armele tranºeazã fiecare
confruntare”, a declarat Lucian Dindiricã, managerul
Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi Aristia Aman”.

„Râmnicul meu”, o nouã apariþie editorialã la Editura Praxis
În cadrul Colecþiei „Memoria
Historiae”, cu binecuvântarea
Înaltpreasfinþitului Pãrinte Varsanufie, la Editura Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului apare
volumul romancierului Dinu
Sãraru, Râmnicul meu.
„Cartea de faþã – remarcã
Înaltpreasfinþitul Pãrinte Varsanufie în predoslovia intitulatã Râmnicul Domniei Sale - reliefeazã marea dragoste pe care
Dinu Sãraru a purtat-o de-a lungul întregii sale vieþi oraºului în
care s-a nãscut ºi a crescut, de
unde a zburat cãtre abisul
nestingherit al slovelor. În acest
volum întâlnim, în amintirile
suave, boieri cu case somptuoase, þãrani cu care încãrcate cu
struguri sau cu alte bucate,
birjari respectuoºi, profesori
erudiþi care au marcat viaþa atâtor generaþii, colonei – eroi de
www.indiscret.ro

rãzboi, ierarhi cu viaþã sfântã,
într-un cuvânt, un tablou complet al Râmnicului de altãdatã.
În ziua de astãzi însã, vorbind
despre Râmnicul de altãdatã nu

se poate trece cu vederea chipul celui care ani de-a rândul ºi
chiar ºi în prezent, ca un herb,
marcheazã cultura ºi viaþa socialã din capitala Olteniei de
sub munte. Râmnicul fãrã Dinu
Sãraru nu ar mai fi acelaºi Râmnic. Personalitatea acestui om
de culturã este atât de mare, încât nepunându-l pe piedestalul
ce i se cuvine, lipsim Râmnicul
de unul dintre pilonii acestuia.
La manifestãrile culturale legate de împlinirea a optzeci de ani
de la naºterea marelui om de
culturã al neamului românesc,
Rãzvan Theodorescu afirma:”Pe orice a pus mâna Dinu
Sãraru, cultural vorbind, s-a
preschimbat într-un succes...”
Autorul însuºi subliniazã cã
„Râmnicul meu e un amestec
mereu fericit ºi miraculos între
un trecut azi atât de îndepãrtat,

în care se cuprind copilãria mea
ºi descoperirea lumii, ºi istoria
brutal nouã a oraºului acelei
copilãrii la care am fost, entuziast, ºi martor ºi cãuzaº, ca ºi
când aº fi participat la facerea
lumii”.
Gândul acesta îl mãrturisea
Domnia Sa la împlinirea vârstei
de ºaptezeci de ani, iar publicarea discursului rostit la recepþia
festivã organizatã cu acel prilej
a însemnat, iatã, cincisprezece
ani de la acel moment, o permanentã invitaþie de a reconstitui, prin prisma tablourilor zugrãvite de peniþa atât de inspiratã, plinã de metaforã ºi purtatã cu o rarã plãcere a „detaliilor”, farmecul oraºului copilãriei sale.
Alcãtuirea discursului îi oferea de altfel bucuria de a se
„scufunda în apele aducerilor

aminte rãcoritoare ºi parfumate, cum erau numai apele Oltului sub podul de fier dinaintea
cãii ferate, însoþite în curgerea
lor mereu tânãrã ºi strãlucitoare sub cerul care împrumuta sticlirea de marmurã a Malului
Alb, de ºuieratul prelung, sfâºietor, al trenurilor care venind
dinspre câmpie se pregãteau sã
intre în defileul de piatrã vânãtã al munþilor albãstrind zarea
dincolo de porumburile care,
toamna, veneau curajoase pânã
la porþile dinspre Ardeal ale oraºului”, iar cititorului îi oferã
bucuria de a descoperi, deopotrivã cu toate stãrile sale sufleteºti, chipurile transformate în
personaje de roman ale tuturor
celor care i-au marcat existenþa
pentru totdeauna.
Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului
23 - 29 august 2017
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„Zmeura Uriaºã”, proiect de
suflet al unei familii din Daneþi

O familie din comuna doljeanã Daneþi a pus
bazele unei mici afaceri cu zmeurã, primii
butaºi fiind sãdiþi în urmã cu aproximativ trei
ani. Dacã iniþial familia Coteanu s-a gândit
strict la consumul propriu, lucrurile au luat o
altã evoluþie dupã ce doljenii au observat cã
plantelor le mergea foarte bine. În prezent,
plantaþia se întinde pe 1.500 metri pãtraþi,
zmeura oferitã iubitorilor de fructe de pãdure
provenind dintr-o culturã eco. ªi pentru cã
iubesc gustul fructelor de pãdure, membrii
familiei Coteanu au plantat, experimental,
butaºi de afine ºi coacãze negre, scopul fiind
acela de a diversifica plantaþia.
de Octavia Hantea

I

deea sãdirii primilor butaºi
de zmeurã s-a nãscut din
dorinþa de a consuma fructe de pãdure provenite din propria gospodãrie. Familia Coteanu, din comuna Daneþi, a observat cã plantele s-au extins relativ repede, moment în care a luat
decizia înfiinþãrii unei astfel de
plantaþii. „Primii butaºi au fost
sãdiþi în urmã cu aproximativ
trei ani. Iniþial, a fost o culturã
experimentalã, destinatã exclusiv consumului propriu, menitã
sã satisfacã apetitul pentru fructe de pãdure al unei familii nu
foarte numeroase. Plantele s-au
aclimatizat relativ repede ºi au
început sã se înmulþeascã încã
din primul an. De aici ºi ideea
de a extinde cultura ºi a înfiinþa
o plantaþie propriu-zisã, ce-i
drept, de dimensiuni relativ
modeste. Toate acestea au antrenat în paralel necesitatea de
a ne documenta asupra nevoilor efective ale unei astfel de
culturi: cantitatea de apã necesarã plantelor, nivelul optim de
aciditate din sol, lucrãrile de
îngrijire ºi perioadele de realizare a acestora”, povesteºte Stela Coteanu.
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Peste 10.000 de lei,
în primii doi ani
Cum niciun proiect nu se face
fãrã eforturi financiare, familia
Coteanu a cheltuit, în primã
fazã, peste 10.000 de lei pentru
tot ceea ce þine de pregãtirea
solului ºi întreþinerea plantelor.
„Dat fiind faptul cã plantaþia
noastrã a fost extinsã progresiv,
de la un an la altul, costurile
exacte ale demarãrii unui astfel
de proiect sunt greu de estimat.
Aº putea spune cã în primii doi
ani am cheltuit peste 10.000 de
lei cu lucrãrile de pregãtire a
solului (arat, fertilizat cu îngrãºãmânt de grajd), cu cele de întreþinere a plantelor (sãpat, tuns,
legat, rãrit, recoltat butaºi), cu
montarea de ºpalieri pentru orientarea coardelor, cu împrejmuirea perimetrului cultivat,
asigurarea unui sistem de irigare (prin picurare), montarea de
camere de supraveghere. Sunt
foarte multe etape de parcurs
pânã la obþinerea produsului final”, mai spune doljeanca.

Menþin caracterul
ecologic al culturii
Pentru ca lucrurile sã meargã
bine, întreaga familie este antrenatã în aceastã activitate.

Concurenþã existã, dar dacã
zmeura provine dintr-o culturã
ecologicã, succesul este garantat. „Plantaþia se aflã la 50 km
de Craiova, în comuna Daneþi,
în curtea casei bãtrâneºti. La
acest moment, aceasta se întinde pe cca. 1.500 mp. De asigurarea bunului mers al lucrurilor
se ocupã cu predilecþie membrii
familiei, apelând ocazional la
ajutoare din sat, pe perioada
culesului. Odatã intratã în producþie, costurile unei astfel de
culturi încep sã se amortizeze
treptat. Este un mediu destul de
competitiv, însã reuºim sã ne
distingem prin calitatea produselor cu care venim pe piaþã ºi
prin importanþa pe care o acordãm menþinerii caracterului pur
ecologic al culturii noastre”,
completeazã Stela Coteanu.

Preþul, în funcþie
de cantitate
Pentru a-ºi promova gustoa-

sele fructe de pãdure, doljenii
ºi-au fãcut o paginã de facebook, „Zmeura Uriaºã”. Comenzile nu au întârziat sã aparã, preþul fiind stabilit în funcþie de
cantitatea de fructe pe care ºi-o
cumpãrã clientul. „Pagina de facebook am înfiinþat-o recent ºi
am constatat cu plãcere cã s-a
bucurat de succes încã din prima sãptãmânã, iar comenzile nu
au întârziat sã aparã. Aceasta
ne-a ajutat sã fim cunoscuþi de
persoane care altfel nu ar fi ºtiut
cã existãm pe piaþã. La acest
moment, având o producie relativ micã, aceasta poate fi absorbitã de piaþa localã. Preþul pe
kilogram variazã uºor, în funcþie de cantitatea de zmeurã cumpãratã. Astfel, între 1-5 kg, preþul pe kg este de 18 lei, între 510 kg, 16 lei, sau peste 10 kg,
15 lei. Într-un vârf de producþie, avem aproximativ patru recolte pe sãptãmânã”, explicã deþinãtoarea plantaþiei de zmeurã.

Entuziasm, pasiune
ºi efort fizic
Pe lângã efortul financiar, un
astfel de proiect presupune ºi o
bunã documentare. Este important sã fie cunoscute elemente
ce þin de factorul timp, de compatibilitatea dintre sol ºi plantã,
disponibilitatea la efort fiind, de
asemenea, absolut necesarã.
„Cei interesaþi sã demareze un
astfel de proiect ar trebui sã se
documenteze foarte bine în
prealabil asupra implicaþiilor în
materie de costuri ºi de timp,
precum ºi asupra soiului pe care
doresc sã îl cultive (fiind de
dorit ca acesta sã fie compatibil
cu tipul de sol pe care va fi înfiinþatã plantaþia). În rest, ar mai
fi nevoie de o dozã generoasã
de entuziasm, pasiune ºi nu în
ultimul rând, disponibilitate la
efort. Pe termen mediu, ne dorim sã extindem progresiv plantaþia ºi, de ce nu, sã o diversificãm. Avem deja sãdiþi „experimental” butaºi de afine ºi coacãze negre”, încheie povestea
Stela Coteanu.
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În perioada 25 augus
augustt – 1 sep
septtembrie

„Air Edition“, cea de-a
IV-a ediþie a Festivalului
Puppets Occupy Street
Teatrul pentru Copii ºi Tineret Colibri vã
invitã miercuri, 23 august 2017, ora 11:00, la
Centrul Multifuncþional, la conferinþa de
presã prilejuitã de organizarea la Craiova a
celei de-a patra ediþii a Festivalului PUPPETS
OCCUPY STREET – AIR EDITION, ce se va
desfãºura în perioada 25 august - 1 septembrie 2017.

O

rganizat de Teatrul
Colibri, finanþat de
Primãria ºi Consiliul
Local Municipal Craiova, derulat cu sprijinul regiilor autonome, instituþiilor de culturã, forþelor de ordine, voluntarilor ºi sponsorilor, Puppets
Occupy Street este, ºi în acest
an, în ediþia dedicatã Aerului,
un maraton al pãpuºilor ºi
poveºtilor menit sã punã în
valoare complexitatea actoru-

lui pãpuºar ºi frumuseþea teatrului de animaþie.
Susþin Festivalul Puppets
Occupy Street instituþiile din
subordinea Primãriei ºi Consiliului Local Craiova: RAADPFL, Salubritate Craiova,
RAT Craiova, Compania de
Apã Oltenia, Centrul Multifuncþional, SC Pieþe ºi Târguri
Craiova SRL, Termo Craiova
SRL, Poliþia Localã Craiova,
Opera Românã Craiova; insti-

tuþii din subordinea Consiliului Judeþean Dolj: Muzeul
Olteniei, Biblioteca Judeþeanã ”Alexandru ºi Aristia
Aman”, Muzeul de Artã; de
asemenea, Inspectoratul de
Jandarmi Judeþean Dolj ºi
Gruparea de Jandarmi Mobilã „Fraþii Buzeºti“ Craiova,
Inspectoratul pentru Situaþii
de Urgenþã, Casa de Culturã
a Studenþilor. Alãturi de Teatrul Colibri vin în festival ºi
voluntarii JCI Craiova, Asociaþia Vasiliada, Centrul Social Best Life.
Sponsorii Air Edition 2017
sunt: Rotary Club Craiova
Probitas, Epoca Steak House & Wine Bar, ADE Gas,
Azalis Gaz, Star Tours, YKK
Romania, Fabrrica.
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

SPORT
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Liftul lui Gino
a luat-o în jos

ai sunt destule zile
pânã ca toamna astronomicã sã-ºi intre
în drepturi, dar în fotbal toamna s-a lãsat deja cu frunze moarte. Cea mai alteratã dintre ele
ascunde un adevãr nud: am
ajuns pe locul 41 în clasamentul coeficienþilor cluburilor europene. Ce înseamnã el? Înainte de toate, în tururile preliminare ale UEFA Champions League vom înscrie doar campioana. Spre deosebire de ediþia actualã, în care, pe ruta noncampioanelor, a avut acces ºi vicecampioana. Cum în viaþã nu întotdeauna este pentru cine se
pregãteºte, vicecampioana României a depãºit realizãrile campioanei ºi cel puþin are asiguratã calificarea în grupele UEL.
Viitorul lui Hagi mai are de aºteptat ziua de mâine. Dacã o va
mai prinde (vezi Viitorul - CSU
Craiova, doar 0-2!). La nivel de
cluburi, pierdem o ºansã uriaºã
de marketing, de a ne face remarcaþi, de a râvni la masa bogaþilor, iar vina pentru acest rãsunãtor insucces o poartã fotbalul însuºi. Ce sã mai adaugi când
naþionala României se aflã cu
acte în regulã pe locul 47?! În
campionat, nu de ºah la rege e
vorba - avem ºi noi nebunii
noºtri - , ci de o realitate poate
crudã, dar sincerã. Dincolo de
merite, Viitorul a câºtigat titlul
ºi prin noncombatul câtorva
echipe somnolente, ceea ce n-a
fost cazul cu APOEL Nicosia ºi
FC Salzburg. Iar clasamentul
coeficienþilor UEFA ne duce în

coada unor þãri de mâna a treia,
ca Azerbaidjan, Cipru, Kazahstan, Belarus, Islanda, Malta,
Lituania etc. Drept urmare,
punctajul din Europa League,
atât cât va fi, se împarte automat la numãrul echipelor aliniate la start: 5! De-aici începe bãtãlia ”pe viaþã ºi pe moarte”,
cum ne e dat sã auzim, între
granzii de ieri ºi de azi care nu
ºtiu cum sã ajungã mai repede
în Europa ºi, când ajung, nu ºtiu
cum s-o coteascã mai repede
spre casã, de obosite ce sunt.
Déjà vu! În UCL, la anul pe vremea asta, va fi calificatã, aproape sigur, CFR Cluj. Sumele
uriaºe investite în transferuri,
experienþa, abilitatea cu care a
profitat de agoniseala pe semne
ortografice a contracandidatelor, au o singurã adresã. Pe lista
UEL nu vor încãpea decât douã
din trei posibile candidate: Universitatea Craiova, FCSB ºi Dinamo, într-o ordine aleatorie.
Plus câºtigãtoarea Cupei României. ªi iarãºi o vom lua de la
capãt dupã datinã. Acesta e mobilul Ligii I, hârºâitul lift al lui
Gino, care a luat-o în jos, la pachet. Strategia de ansamblu, patentatã ºi ea: hãrþuiala cu arbitrii (las’cã unii ºi-o meritã), invectiva, miºtocãreala, jalba-n
proþap. Circul! Cum ziceam,
dacã mai rãmâne ceva de scos
la înaintare, aceasta e naþionala
încãputã pe mâinile lui Daum.
Unde, la fel, lucrurile sunt clare
ca morala de douã parale a unui
derby fierbinte, al cãrui verdict
imbatabil e încãlzirea globalã.

Clinica
Clinica
veterinarã
veterinarã
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Oraºul Brezoi va avea
un parc de agrement
de 900.000 euro

Setea!
ªedinþa de marþi a Consiliului Local Râmnicu Vâlcea s-a prelungit, preþ de
câteva minute, ca urmare a
unor discuþii lansate de cãtre consilierii liberali; pe diverse teme, constructive,
altminteri. Pentru cã se grãbea, probabil cã îi era sete,
iar cârciumile de lângã primãrie sunt al naibii de tentante, consilierul Mircea
Poenaru ºi-a luat la rost colegii de partid: ”Acum, vorbim sã ne aflãm în treabã.
Eu zic sã vã înscrieþi la audienþe!”

La PNL se întâmplã
ceva

P

rimarul oraºului Brezoi,
Robert Schell (foto), a
anunþat cã în luna septembrie vor începe lucrãrile de
amenajare a unui spaþiu de
agrement pe care cetãþenii îl
solicitã de mai mult timp. Potrivit edilului, investiþia va costa circa 900.000 de euro, bani
europeni deja aprobaþi: ”Sunt
de acord cu nemulþumirile mãmicilor vizavi de inexistenþa
unui loc de joacã civilizat pentru copii. În acest sens, am obþinut o finanþare europeanã în
valoare de 900.000 euro pentru amenajarea unei zone de
agrement, la baza sportivã,
unde pe o suprafaþã de 9.500
mp vor fi amenajate locuri de
joacã ºi facilitãþi ºi pentru copii, dar ºi pentru mãmici. Vor fi
facilitãþi civilizate, cu grupuri
sanitare ºi supravegheate video.
Estimãm luna septembrie pentru începerea lucrãrilor ºi cu
siguranþã vara viitoare vã veþi
putea bucura de aceastã zonã de
agrement”, a anunþat primarul
Schell pe pagina sa de socializare.
Proiectul „Îmbunãtãþirea mediului urban prin amenajarea
unui spaþiu verde în oraºul Bre-

Deputatul Cocoº
recunoaºte
cã pãcãleºte
poporul din
raþiuni politice
O ºtire dintr-un ziar, în
care deputatul PSD Vasile
Cocoº ”respinge cu fermitate supoziþiile legate de
scãderile salariale, în contextul trecerii contribuþiilor
sociale în sarcina angajatului”, a fost taxatã pe facebook de cãtre un amic al
acestuia, care i-a reproºat cã
spune prostii. Ce a rãspuns
Cocoº? Hm! Grav!
Gheo Muntean D-le deputat, la experienþa ºi vechimea ta în profesia contabilã, CUM POÞI DEBITA
ASEMENEA PROSTIE
???..., Dacã ai fãcut-o din
raþiuni politice, te înþeleg.
Dacã ai fãcut-o cu convingere profesionalã, nu te mai
recunosc ca un fost coleg de
an. N:B: Sã ºtii cã eu te-am
apreciat profesional.
Îmi place
· Rãspunde · 20 august la
08:08
Cocos Vasile Salut Gheo
Si eu te apreciez mult
Tu intelegi bine lucrurile
Cu stima

+40350525060
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zoi”, finanþat prin POR, prevede transformarea unui teren
degradat de lângã baza sportivã prin amenajarea unei baze de
agrement dotatã cu terenuri sintetice, spaþii de fitness în aer liber, spaþiu de joacã pentru copii ºi o zonã verde în suprafaþã

de 9.500 de metri pãtraþi. Spaþiul verde va avea arbori ornamentali, grupuri sanitare, iluminat, mobilier stradal ºi internet
wireless gratuit. De asemenea,
va fi modernizatã ºi baza sportivã, a precizat primarul Robert
Schell.
(M.P.)

Pensiunea Siva, situatã în centrul oraºului Horezu,
vis-a-vis de Primãrie, este una din cele mai moderne
unitãþi turistice din zonã, punând la dispoziþia turiºtilor o gamã diversificatã de produse tradiþionale prin
restaurantul propriu ºi facilitãþi de cazare, la cele mai
înalte standarde de calitate.

Pensiunea Siva
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Primarul oraºului Cãlimãneºti, liberal de sorginte
PDL, Florinel Constantinescu, a deschis festivalul Cântecele Oltului acompaniat de
o armatã de pesediºti. Crème
de la crème, adicã liderul
PNL, Cristian Buican, ºi câþiva apropiaþi ai sãi au ales sã
participe la Florile Govorei.
Deºi susþine cã nu are nevoie de politicieni pe scenã,
edilul-ºef liberal al Govorei,
Mihai Mateescu, n-a mai
strâmbat din nas în acest an.
Era tolerant ºi fericit, tocmai
îºi trãsese un salariu ameþitor de mare. Dar dincolo de
asta, ar mai fi ceva: atât de
mare sã fie lipsa de comunicare în PNL Vâlcea, încât doi
primari ai partidului sã îºi fixeze la aceeaºi orã deschiderea oficialã a sãrbãtorilor din
oraºele lor?
Lucrarea sau penalizarea!
Primarul Râmnicului,

Mircia Gutãu, a declarat
marþi cã lucrãrile de modernizare a zonei centrale a oraºului vor fi gata pe 30 septembrie a.c. ”Dacã firma
Mitliv nu încheie, dar eu
cred cã va încheia (n.r. Dã,
Doamne!), îi vom aplica
penalitãþi de întârziere de 10
miliarde lei vechi”.

Pensiunea Siva are o capacitate
de cazare formatã din:
• 5 camere cu pat matrimonial
• 5 camere duble cu paturi separate
• 2 apartamente
Facilitãþi de cazare:
• recepþie
• bar
• restaurant - Salã 1- 80 de locuri
- Salã 2 - 40 de locuri
• pizzerie (pizza la cuptor pe vatrã)
• parcare
• salã de mese
Facilitãþi camerã: baie în camerã;
feon; camerã cu TV; camere cu
balcon; încãlzire centralã; internet
wireless în camerã.
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Indiscreþii
de Vâlcea

